
24 mei 2012CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Nieuwe verkeerssituatie Vredenburg en Wijk C
Vanaf donderdagochtend 31 mei wordt het Vredenburgviaduct gesloopt. Bussen rijden via een tijdelijke brug direct om 

het viaduct heen. Voor voetgangers en fietsers is er vanaf dat moment geen plek meer op het viaduct. Zij worden  

omgeleid via Wijk C. In deze nieuwsbrief leest u wat er bij u in de wijk allemaal gaat veranderen.

Het Vredenburgviaduct wordt gesloopt en vervangen door een nieuw stelsel van bruggen, over het water van de toekomstige 
Catharijnesingel. Het vele bus-, voet- en fietsverkeer wordt hierdoor beter van elkaar gescheiden. Ruimtes tussen de bruggen 
zorgen straks voor een goede zichtbaarheid van het water. Naar verwachting zijn de bruggen over anderhalf jaar klaar voor 
gebruik. Tot die tijd maken voetgangers en fietsers gebruik van de omleidingsroute via Wijk C. Fietsers die liever een andere route 
nemen vinden op www.cu2030.nl/fietsroutes een kaart met alternatieve fietsroutes om het Vredenburg heen.
 
Voetgangers worden vanaf de nieuwe oversteek zoveel mogelijk door de Korte Koestraat geleid. Fietsers  van de 
binnenstad naar het station maken gebruik van de Willemstraat en Lange Koestraat. Fietsers van het station naar de 
binnenstad gaan gelijk bij de Catharijnekade rechtsaf en rijden dan langs de busbaan. Ter hoogte van de Willemstraat steken zij 
de busbaan over om hun weg door de binnenstad te vervolgen. Het aanleggen van de nieuwe routes vindt over het algemeen 
overdag plaats, maar ook in de nachten van: dinsdag 29 op woensdag 30 mei en woensdag 30 op donderdag 31 mei.
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Nieuwe verkeerssituatie Wijk C
De Willemstraat en Lange Koestraat maken vanaf donderdag 31 mei deel uit van de belangrijkse fietsroute tussen de binnenstad 
en het station. Dagelijks gaat het hier om ruim 25.000 fietsers. Om deze grote groep fietsers voldoende ruimte te geven 
worden straten in de wijk op een aantal plekken verbreed. Daarnaast worden van een aantal straten, waaronder de Lange 
Koestraat en Bergstraat, de rijrichtingen omgedraaid. Dit zorgt ervoor dat er straks minder auto’s gebruik maken van de Lange 
Koestraat en dat auto’s in deze straat niet tegen het fietsverkeer in rijden. Laden en lossen in de straat blijft mogelijk.  
Met verkeersborden en de inzet van verkeersregelaars worden automobilisten op deze nieuwe rijrichtingen geattendeerd. We 
vragen aan u als bewoner en winkelier extra voorzichtig te zijn als u door uw wijk loopt, fietst of rijdt. De nieuwe verkeerssituatie 
zal vanaf het begin goed in de gaten worden gehouden. Mocht het nodig zijn, worden er aanvullende maatregelen genomen.
Op onderstaande plattegrond ziet u de nieuwe verkeerssituatie in Wijk C. De blauwe pijlen op de plattegrond geven de huidige 
rijrichtingen in de straten aan. De rode pijlen geven de nieuwe rijrichtingen weer.
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Infocentrum

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de nieuwe verkeerssituatie kunt u terecht in ons Infocentrum aan het Vredenburg. Het 
Infocentrum is doordeweeks van 13.00 tot 17.30 uur open en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt ons ook e-mailen via stati-


